
Møteprotokoll 
 
 

 
Utvalg: Merkenemnda i Nord-Trøndelag reinbeiteområde 
Møtested: Telefonmøte 
Dato: 05.05.2020 
Tidspunkt: 12:00 – 13:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon 

Anta Joma 
Jon Andreas Stenfjell 
Sonja Kristine Danielsen 

LEDER 
NESTLEDER 
MEDL 
 

 

Følgende varamedlemmer meldte forfall 

Navn Funksjon 

Pål Kristoffer Toven 
 

Vara for Jon Andreas Stenfjell 
 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn                              Stilling 

    Risten-Marja Inga              Utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg Møte Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 2020/2 05.05.2020 
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Saksliste for telefonmøte 5. mai 2020 – merkenemnda i Nord-Trøndelag 

reinbeiteområde 

 

 

18/6 Sak unntatt offentlighet jfr. Offl. 13.1, jf fvl 13.1.1. 

20/11 Klage - søknad om registrering av reinmerke Svein Arne Bjørkås, Låarten sijte 

 

 

  

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 20/2 05.05.20 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 20/11 05.05.2020 

 

 

Søknad om registrering av reinmerke Svein Arne Bjørkås, Låarten sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 27.12.2019 

2. Høring – søknad om reinmerke i Låarten sijte   Dato: 09.01.2020 

3. Uttalelse – søknad om reinmerke fra Pär Nilsson  Dato: 15.01.2020 

4. Klage – søknad om registrering av reinmerke Maja M Jåma Dato: 09.03.2020 

5. Klage – søknad om registrering av reinmerke M. Oskal Dato: 20.02.2020 

 

Vurdering av habilitet 

Jon Andreas Stenfjell erklærer seg inhabil jfr. fvl § 6 da søker er gift med hans mor. Stenfjell 

fratrådte møtet. Innkalt personlig vara Pål Kristoffer Toven meldte frafall. 

 

Merkenemndas vedtak  

 

Merkenemnda tar ikke klage fra Marja-Kristine Oskal og Nils Thomas Oskal til følge. 

Merkenemnda tar ikke klage fra Maja Marie Jåma til følge. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Merkenemndas begrunnelse 

Klagen fra Marja-Kristine Oskal og Nils Thomas Oskal begrunnes med at merkene er nestinntil 

identiske med merket til Nils Sjul Jaahke Oskal, Jijnjevaerie sameby. Venstreøret i dette tilfellet er 

identisk, men høyreøret er svært ulikt og går ikke å forveksle. Det anses å være stor forskjell på 

tsiehkie jïh snïjre sett opp mot göökte tsiehkieh. Hva gjelder forslag om godkjenning av alternativ to, 

anses ikke klagens begrunnelse tilstrekkelig. Merkenemnda avviser dermed klagen pga. at 

likheten ikke er tilstedeværende sett fra et praktisk skjønn.  

 

Når det gjelder klagen fra Maja Marie Jåma anses ikke begrunnelse om likheter ha noen relevans 

for klagen. Merket det henvises til sett opp mot alternativ 1 er helt forskjellige. Hva gjelder 

høyreøret har søker åelkies snïjre jïh tsiehkie åvtelde. Merket til Ole Martin Jåma-Kant som er på 

kunngjøring har åelkies kruehkie jïh tsiehkie åvtelde. Det er stor forskjell på snïjre og kruehkie.  

Når det gjelder venstre øret anses det også som svært ulikt. Søkers venstre øre er namhpe jïh 

kruehkie åvtelde. Ole Martin Jåma-Kant har snïjre åvtelde. Merkenemnda mener at det ikke skal 

gå å forveksle disse merkene etter praktisk skjønn.  

                                                                      Arkivsaksnr: 2020/37  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 02.01.2020  
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Når det gjelder å holde merkene innom familien, er søkers merke utledet fra hans mor Ester 

Bjørkås som har det høyreøret han søker om. Når det gjelder argument om at omsøkte merke 

ødelegger muligheter til å bygge videre på merkene i klagers familie, finner merkenemnda at det 

er flere muligheter da merkeulikheten er stor. Familiemerket i siidaandelen klager henviser til er 

kruehkie og tsiehkie åvtelde, og omsøkte merke har snïjre. Merkenemnda anser at det er stor 

forskjell på snïjre og kruehkie.  

 

Klager foreslår at søker setter en jøyretse av Arnt Erik Jåmas merke. Omsøkte merket har 

høyreøret utledet fra hans mormor Anna Jåma, som igjen har overført sitt til søkers bror Odd 

Bjørnar Bjørkås. Videre har søkers mor, Ester Jåma Bjørkås overført merket sitt til bruk i 

Jijnjevaerie sameby. Disse betraktes dermed som søkers familiemerker.  


